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siê spe³niaj¹

28 maja o godz. 15.07 w La Rochelle Zbigniew
�Gutek� Gutkowski zakoñczy³ regaty Velux 5 Oceans
zajmuj¹c w nich ostatecznie drugie miejsce!
Sta³ siê pierwszym Polakiem, który wzi¹³ udzia³
w wokó³ziemskich regatach samotników.

rejs dooko³a �wiataWYDARZENIA

- Bardzo, bardzo siê cieszê, ¿e uda³o
mi siê dotrzeæ a¿ tutaj - mówi³ ¿eglarz
w trakcie rozmowy telefonicznej, któr¹
z nim przeprowadzili�my na chwilê przed
przekroczeniem linii mety. - Tym co zro-
bi³em, udowodni³em, ¿e marzenia siê
spe³niaj¹.

Rejs Gutkowskiego wchodzi do historii
polskiego ¿eglarstwa. Nie tylko dlatego,
¿e by³ on pierwszym Polakiem, który

wzi¹³ udzia³ i ukoñczy³ (na dodatek na
tak fenomenalnym miejscu) samotne re-
gaty dooko³a �wiata. Gutek jest tak¿e
pierwszym Polakiem, który samotnie
op³yn¹³ Horn podczas tego rodzaju wy-
�cigu. Jest w ogóle czwartym polskim
¿eglarzem, który samotnie op³yn¹³ Przy-
l¹dek Nieprzejednany na jachcie.

Gutkowski wchodzi tak¿e do elitarne-
go, licz¹cego zaledwie kilkana�cie osób,
klubu naszych rodaków, którzy samotnie
op³ynêli �wiat oraz jeszcze mniejszej
grupy ludzi, którzy jachtem (samotnie
i z za³og¹) zrobili to dwa razy. No i na ko-
niec, jak wyliczyli organizatorzy regat
Velux 5 Oceans, jest 183 samotnikiem

MarzeniaNa mecie
w La Rochelle.
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Gutek w Charleston na starcie
do ostatniego etapu regat velux 5 Oceans.
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w historii �wiatowego ¿eglarstwa. To te¿
niema³y wyczyn.

To ju¿ tradycja

Trzeba przyznaæ, ¿e regaty Velux 5
Oceans niemal do samego koñca trzyma³y
w napiêciu. Dodatkowych emocji dostar-
cza³ fakt, ¿e Polak i Kanadyjczyk Derek
Hetfield wyruszyli w drogê do pi¹tego
i ostatniego zarazem etapu wy�cigu z t¹
sam¹ ilo�ci¹ punktów w klasyfikacji ge-
neralnej. Obaj walczyli zatem o drugie
miejsce na podium.

Czwórka uczestników Velux 5 Oce-
ans wystartowa³a z Charleston do La Ro-

chelle 14 maja. ¯eglarze mieli do poko-
nania 3,6 tysi¹ca mil morskich pó³nocne-
go Atlantyku. W porównaniu z poprzed-
nimi odcinkami, ten wydawa³ siê prosty.
Szybko okaza³o siê jednak, ¿e to bardzo
z³udne wra¿enie.

Gutek wystartowa³ z Charleston
z uszkodzonym kilem Operon Racing,
którego po awarii w okolicach Hornu,
podczas trzeciego etapu wy�cigu, nie
uda³o siê ju¿ naprawiæ. Jego g³ówny cel
polega³ wiêc na tym, ¿eby w jednym ka-
wa³ku dotrzeæ do La Rochelle. Niestety,
nic pod drodze do Francji, nie u³atwia³o
zadania.

�To ju¿ chyba tradycja. Jak ma siê co�
wydarzyæ, to na Operonie. Najpierw, na
16 godzin wpakowa³em siê w ogromn¹
burzê (ok. 50 wêz³ów, czyli 10 w skali
Beauforta � red.). Nastêpnie zauwa¿y³em,
¿e prêdko�æ jachtu zrobi³a siê o po³o-
wê mniejsza od tej, która powinna byæ.

Szuka³em wszêdzie �ród³a hamowa-
nia, ale nic nie znalaz³em. Postanowi-
³em wiêc u¿yæ ma³ej kamery do zdjêæ pod-
wodnych. Przez luk ewakuacyjny na ru-
fie w³o¿y³em j¹ pod ³ódkê i nagra³em to
co siê tam dzieje. Okaza³o siê, ¿e o kil

zaczepi³y siê stare sieci rybackie. Kilka
godzin zajê³o mi pozbycie siê tego ba-
lastu.

Ostatniej nocy mia³em sporo szczê-
�cia. Uderzy³em w jaki� p³ywaj¹cy przed-
miot, który �przeszorowa³� przez ca³¹
lew¹ burtê. Na ca³e szczê�cie wszystko
wytrzyma³o.

Dzisiaj rano z kolei chcia³em siê roz-
refowaæ i nie mog³em. Grot siê zabloko-
wa³ na szynie pomiêdzy pierwszym
a drugim refem. Straci³em kilka kolejnych
godzin na próbach ruszenia ¿aglem
w górê lub w dó³, a¿ posz³o w górê.

Chcia³em wjechaæ na maszt z narzê-
dziami, ale warunki zafalowania s¹ na-
dal tragiczne i taka wycieczka na 20
metrów mog³aby siê �le skoñczyæ. Spró-
bujê to zrobiæ w bardziej sprzyjaj¹cych
warunkach.� - napisa³ Gutek zaledwie
trzy dni po wyruszeniu w drogê.

Cholera mnie bierze

Dobê pó�niej, kiedy morze nieco siê
uspokoi³o, uda³o mu siê wej�æ na maszt
i prowizorycznie naprawiæ szynê grota.
Ale to nie by³ koniec k³opotów. Przez trzy

Sztorm.
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Ostatnie minuty regat Velux 5 Oceans.
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A na nastêpnej stronie
- zapis rejsu

- czyli prze¿yjmy to raz jeszcze...

i

rejs dooko³a �wiataWYDARZENIA

dni Operon Racing p³yn¹³ we mgle gê-
stej jak mleko.

- Cholera mnie od tego bierze - wy-
zna³ wtedy. -  Jadê w niej prawie po
omacku. Dziêkujê temu, kto wymy�li³
radar, bo inaczej wpakowa³bym siê na
jaki� statek, a ruch tu panuje jak na auto-
stradzie. Na dodatek jest zimno tak, jak-
nie by³o nawet na Oceanie Po³udniowym.
Tam woda by³a zdecydowanie cieplejsza.
W tej chwili na zewn¹trz jest 1 stopieñ
Celsjusza.

Przez moment wydawa³o siê, ¿e w ta-
rapaty wpad³ tak¿e Brytyjczyk, Christo-
pher Stanmore-Major. Na jego ³ódce by³
przeciek. Gutek i Derek zostali poprosze-
ni przez komisjê regatow¹ o zmianê kur-
su i ruszyli mu na pomoc. Chris opano-
wa³ jednak sytuacjê i obaj ¿eglarze wrócili
do wy�cigu. Wszystko to jednak (awaria,
pogoda i akcja ratownicza) spowodowa³y,
¿e Operon Racing du¿o straci³ do rywali
i p³yn¹³ jako ostatni w stawce.

Gutek postanowi³ wiêc zaryzykowaæ
i zdecydowa³ siê na przej�cie w tryb ukry-
ty (tak¹ mo¿liwo�æ daje regulamin regat
Velux 5 Oceans). Przez dobê nie by³ wi-
doczny przez rywali. A kiedy wyszed³
z ukrycia okaza³o siê, ¿e nie tylko upla-
sowa³ siê w tym czasie na drugiej pozy-
cji, zostawiaj¹c za sob¹ Dereka Hatfielda,
ale jeszcze, szybciej ni¿ on, pokona³ bram-
kê pomiaru prêdko�ci, zyskuj¹c tym sa-
mym dodatkowe punkty do klasyfikacji
generalnej. W tym momencie sta³o siê
jasne, ¿e to Gutek bêdzie drugi na po-
dium.

Ale to nie by³ jeszcze koniec wra¿eñ.
Gutek trafi³ na sztorm, a na sam koniec
na �Babci� (jak pieszczotliwie nazywany
jest jego jacht) dosz³o do kolejnej awarii,
która wygl¹da³a na bardzo gro�n¹.

- Si³ownik kila pêk³ na pó³ - opowia-
da Gutek. - To siê sta³o w nocy, by³ strasz-
ny huk. W pierwszej chwili my�la³em, ¿e
polecia³ maszt.

Polak obawia³ siê, ¿e uszkodzenia nie
da siê naprawiæ. Jak zwykle jednak pora-
dzi³ sobie, przy u¿yciu rumpli od awaryj-
nego steru i lin. Na szczê�cie ta prowizor-
ka wytrzyma³a do samej mety w La Ro-
chelle, gdzie Gutek dotar³ ostatecznie jako
trzeci w tym etapie. W sumie w ca³ym
wy�cigu przep³yn¹³ nieco ponad 29 ty-
siêcy mil morskich.

 ¯eglarze bior¹cy udzia³ w regatach
Velux 5 Oceans zakoñczyli je w nastêpu-
j¹cej kolejno�ci: pierwsze miejsce Ame-
rykanin Brad Van Liew na jachcie Le Pin-
gouin, drugie � Polak Zbigniew Gutkow-
ski na Operon Racing, trzecie - Kanadyj-
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czyk Derek Hatfield na Active House
i czwarte Brytyjczyk Christopher Stanmo-
re-Major na jachcie Spartan.

Dziêkujê wam wszystkim

- Jeszcze to do mnie nie dotar³o - po-
wiedzia³ Zbyszek Gutkowski po przekro-
czeniu linii mety w La Rochelle. - Jestem
zmêczony, ale pop³yn¹³bym jeszcze raz.
Chcia³bym jednak od razu podkre�liæ, ¿e
fakt, i¿ uda³o mi siê ukoñczyæ te regaty,
to nie tylko moja zas³uga, ale ca³ego ze-
spo³u Operon Racing, któremu chcia³bym
bardzo serdecznie podziêkowaæ za to, ¿e
pomagali mi ca³y czas. Dziêkujê te¿ wy-
dawnictwu Operon i firmie Velux, bo bez
nich nie uda³oby siê wystartowaæ oraz
wszystkim partnerom, a tak¿e przyjacio-
³om i kibicom, którzy wierzyli we mnie.
Nieraz by³o ciê¿ko. To naprawdê du¿a
lekcja ¿ycia.

 Te s³owa ¿eglarza s¹ nie tylko obja-
wem jego skromno�ci. Wynikaj¹ tak¿e ze
�wiadomo�ci, ¿e chocia¿ fizycznie to on
p³yn¹³ dooko³a �wiata na Operon Racing,
to jednak nie by³oby to mo¿liwe bez wspar-
cia tych wszystkich, których wymieni³.

Historia udzia³u Polaka w najstarszych
i najd³u¿szych regatach samotników do-
oko³a �wiata, jakim jest wy�cig Velux 5
Oceans nadaje siê co najmniej na ksi¹¿-
kê. Gutek nie wyklucza, ¿e j¹ napisze.
By³aby to gratka dla jego fanów, którzy
przez ostatni rok �ledzili, najpierw jego
przygotowania do regat, a potem sam ich
przebieg. Wielu z nich niemal dos³ownie
p³ynê³o z nim, bior¹c udzia³ w interneto-
wej grze Virtual Regatta. Gra³o w ni¹ po-

nad 82 tysi¹ce ludzi z ca³ego �wiata.
- Jakie s¹ moje plany na przysz³o�æ? -

zastanawia siê Gutek. - Na razie odpo-
czywam, a potem zobaczymy. Mo¿liwo-
�ci jest wiele. Na pewno pozostanê wier-
ny ¿eglarstwu oceanicznemu. Mam na-
dziejê, ¿e jeszcze nieraz dostarczê pozy-
tywnych emocji mi³o�nikom ¿agli.

 - Osobne podziêkowania kierujê do
Czytelników miesiêcznika �Nasze MO-
RZE�, który by³ patronem medialnym
mojego startu w regatach Velux 5 Oce-
ans - dodaje ¿eglarz. - Jestem im wdziêcz-
ny, ¿e zaufali moim pomys³om od same-
go pocz¹tku, czyli od og³oszenia mojego
udzia³u w wy�cigu.

�Nasze  MORZE� przez ca³y czas to-
warzyszy³o Zbigniewowi Gutkowskiemu.
Sk³adamy mu gratulacje za dokonanie
wyczynu, który nie uda³ siê dot¹d ¿adne-
mu polskiemu ¿eglarzowi. Chcemy tak-
¿e zapewniæ, ze nie rozstajemy siê z Gut-
kiem. Bêdziemy �ledziæ jego dalsz¹ ka-
rierê i na bie¿¹co informowaæ o jej postê-
pach. Jeste�my przekonani, ¿e jeszcze
nieraz bêdziemy wspólnie ¿eglowaæ przez
wszystkie oceany �wiata. Oficjalne powi-
tanie Gutka w Polsce ma siê odbyæ na
pocz¹tku lipca w Sopocie. My za�, w na-
stêpnym numerze, opublikujemy wywiad
z ¿eglarzem.

Tomasz Falba

Gutek i Derek Hatfield fetuj¹ zakoñczenie regat Velux 5 Oceans.
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Pola³a siê krew

Do pierwszego etapu regat ¿eglarze
wystartowali 17 pa�dziernika ubieg³ego
roku z La Rochelle. Przed sob¹ mieli 7,5
tysi¹ca mil morskich Oceanu Atlantyckie-
go. Celem by³o Cape Town. Mog³oby siê
wydawaæ, ¿e nie jest to odcinek trudny.
Nic bardziej mylnego. Gutka, zreszt¹ nie
tylko jego, dotknê³a ca³a seria niezbyt
fortunnych zdarzeñ. Najgro�niejszy oka-
za³ siê wypadek, do jakiego dosz³o na
pok³adzie Operon Racing osiem dni od
rozpoczêcia wy�cigu. Wokó³ steru jachtu
owinê³o siê jakie� zielsko. W trakcie jego
wyci¹gania Polak zosta³ uderzony �mi-
g³em generatora wiatrowego w przedni¹
czê�æ g³owy. �Krew lecia³a bardzo moc-
no. Natychmiast za³o¿y³em opatrunek na
g³owê, by zatamowaæ krwawienie. Na-
wet nie mog³em oceniæ rany, poniewa¿
krew zalewa³a mi oczy i nic nie widzia-
³em w lusterku. Za¿y³em paracetamol
i wypi³em butelkê soli fizjologicznej za-
gryzaj¹c czekolad¹. Bardzo siê obawia-
³em, ¿e nie zd¹¿ê siê pozbieraæ przed
utrat¹ �wiadomo�ci poprzez stratê krwi�
- relacjonowa³ na gor¹co Gutek. Pomimo
tego, na mecie w Cape Town, Polak za-
meldowa³ siê jako drugi.

Drugi raz drugi

Wiod¹cy z Cape Town do Wellington
drugi odcinek Velux 5 Oceans liczy³ 7
tysiêcy mil morskich. Prowadzi³ przez
strefê sta³ych, silnych wiatrów wiej¹cych
w po³udniowej czê�ci Oceanu Indyjskie-

Velux 5 Ocean - tak by³o
go. Sztormowa pogoda spowodowa³a, ¿e
start trzeba by³o przesun¹æ o cztery dni
i ostatecznie ¿eglarze ruszyli 16 grudnia.
Potem wcale nie by³o ³atwiej. Z rejsu
wycofa³ siê Christophe Bullens. W ten
sposób w wy�cigu pozosta³a ju¿ tylko
czwórka zawodników. Przez spor¹ czê�æ
trasy Gutek musia³ siê zmagaæ, nie tylko
ze z³¹ pogod¹, ale przede wszystkim
z awari¹ samosteru. Nie mia³ zbyt wiele
czasu, aby �wiêtowaæ Bo¿e Narodzenie
czy Nowy Rok. No i musia³ uwa¿aæ na
rywali. Szczególnie, ¿e do walki w³¹czy³
siê aktywnie Derek Hatfield. Ekscytuj¹ca
okaza³a siê zw³aszcza koñcówka etapu.
Gutek zdecydowa³ siê podej�æ do Wel-
lington od strony po³udniowej, a nie pó³-
nocnej jak reszta stawki. I op³aci³o siê.
Dziêki temu na mecie w Wellington za-
meldowa³ siê ponownie jako drugi, nie-
mal tu¿ za plecami, Brada Van Liew.

Horn na horyzoncie

Start do kolejnego etapu wy�cigu
z Wellington do Punta del Este odby³ siê
6 lutego. Przed ¿eglarzami by³o 5,8 tysi¹-
ca mil morskich najodludniejszych prze-
strzeni na naszej planecie i legendarny
Przyl¹dek Horn. Gutek dotar³ tam 23 lu-
tego staj¹c siê tym samym czwartym Po-
lakiem, który op³yn¹³ Horn samotnie pod
¿aglami. �Czuje siê zaje�e! - nie kry³
wzruszenia i entuzjazmu. - Jest piêkna po-
goda, niebieskie niebo bez ¿adnej
chmurki, �wieci s³oñce i wieje tylko kilka
wêz³ów wiatru.� Rado�æ z wydarzenia
przyæmi³a powa¿na awaria kila, do której

dosz³o kilka dni wcze�niej. Nie uda³o siê
jej usun¹æ ju¿ do koñca regat. Gutek jed-
nak nie da³ za wygran¹. Na mecie w Pun-
ta del Este pokaza³ na co go staæ. Po nie-
prawdopodobnym finiszu zaj¹³ po raz
trzeci z kolei, drugie miejsce w regatach.
Wyprzedzi³ Brytyjczyka Christophera
Stanmore-Majora zaledwie o 40 sekund! -
Gutek ¿egluje swoim jachtem niesamo-
wicie - komplementowa³ Polaka Stanmo-
re-Major - Pope³ni³em b³¹d, wyprzedzi³
mnie, szkoda, ale takie s¹ regaty.

Z przebojami

Etap z Punta del Este do Charleston,
wiod¹cy ponownie przez Atlantyk, mia³
byæ rozgrywk¹ taktyczn¹. ̄ eglarze ruszyli
27 marca. Mieli do pokonania 5,7 tysi¹ca
mil morskich. Dla Gutka jednak odcinek
ten okaza³ siê najbardziej dramatyczny.
Pocz¹tkowo wszystko sz³o dobrze. Jed-
nak, po miniêciu równika, Operon Racing
przeszed³ seriê awarii, a Gutek poturbo-
wa³ sobie podczas upadku ¿ebra. To
wszystko zmusi³o go do przerwania rejsu
i sp³yniêcia na postój do Fortalezy. Tam
usterki zosta³y usuniête, a Polak poszed³
do lekarza, od którego us³ysza³, ¿e ma
jedno ¿ebro z³amane, a drugie pêkniête
i tak naprawdê powinien pole¿eæ w ³ó¿-
ku przez kilka tygodni. Gutek nie mia³
tyle czasu. Znowu wyruszy³ w morze, aby
zd¹¿yæ na start do ostatniego etapu. Po
drodze spêdzi³ na morzu Wielkanoc, w la-
ny poniedzia³ek deszcz urz¹dzi³ mu �mi-
gusa-dyngusa. Wydawa³o siê, ¿e Polak
dotrze do mety bez przygód. Niestety.
Tu¿ przed Charleston na Operon Racing
z³ama³ siê bukszpryt. Po tym etapie Gu-
tek mia³ tyle samo punktów w klasyfika-
cji generalnej co Derek Hatfield. Zajmo-
wali wspólnie drugie miejsce.
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Chcesz wiedzieæ wiêcej?
Zajrzyj na strony internetowe:

www.velux5oceans.com,
www.polishoceanracing.com.pl

i www.operonracing.com.
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